
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแผนระยะยาว 4 ปี 
(ประจำปี 2562-2565) การดำเนินการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยคาดหวังให้มีการบูรณาการ
ทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณไปกับการทำงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี การติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563 อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA  ซึ่งใช้กลไกในการบริหารแผนป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต บูรณาการไปกับการทำงานปกติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน  คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการนักศึกษา และสำนักงาน
บริหารงานบุคคล ร่วมกันกำกับติดตาม โดยในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจะมีผู้รับผิดชอบ หรือมีการประชุม
หลักในการติดตามดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยู่แล้ว เช่น มีการรายงานผ่านคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงาน (Productivity Improvement-PI)  คณะทำงาน 6+1 Flagship  ตัวอย่างภาพกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ PI และคณะกรรมการต่าง ๆ ของ มจธ. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการบริหาร
คุณภาพผ่าน PDCA มีดังนี ้

  ข้อสังเกตจากการรายงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 พบปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์
การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทำให้การจัดกิจกรรมเพ่ือผลักดันการดำเนินการตามแผนป้องกัน
และปราบปรามทุจริตประจำปี 2563 ต้องชะลอในหลายกิจกรรมโครงการ  ปรากฎตตามรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

1.1 ปรับฐาน
ความคิดทุกภาค
ส่วนให้มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 

▪ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก “คน มจธ. สุจริต” 
 และแนวปฏิบัติตนเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

▪ จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

70 58 จำนวนนกัศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
- นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 2 คน 
- นักศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ง  
  ประเทศไทย จำนวน 4 คน 
- นักศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกจิกรรม จำนวน 20 คน 
- นักศึกษาได้รับเกียรติบัตรการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นผู้ร่วม 
  ปฏบิัติงานกับชมรมอาสาพัฒนาชนบท จำนวน 32 คน 
งบประมาณของโครงการเป็นการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา  
ปัญหาอุปสรรคของโครงการ  สถานการณ์โรค Covid 19  

▪ โครงการอบรมแนวทางการป้องกันทุจริตและ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จากภายนอก 

▪ ร้อยละการรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากร 80    - มีการเรียนเชิญวิทยากรจากสำนกังาน ป.ป.ช.มาบรรยายให้ความรู้แต่เกิด
สถานการณ์ Covid19 ทำให้ไม่สามารถจัดการบรรยายได้  

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เรื่อง “คุณธรรม
และความโปร่งใส” ให้ตระหนักหลักจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนสุจริต 

▪ จำนวนบุคลากรเข้าใหม่ที่เข้ารับอบรม มีการรับรู้
และปฏิบัติตนตามแนวทาง “คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

>120 
 
 
 

▪ จัดให้มีการบรรยายเรื่องหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct โดย 
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อ 
จำนวน 5 ครั้ง  มีบุคลากรใหม่เข้ารับการอบรมจำนวน > 120 คน 
เอกสาร 1  
 

▪ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา เรื่อง “จริยธรรมกับชีวิตการเป็น
นักศึกษา” 

▪ จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งมหาวิทยาลัย  3000 2,690 วันที่ 4 สิงหาคม 2563  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ มีนักศึกษาเข้า
ร่วมดังนี้ 
นักศึกษาใหม่ จำนวน  2,690 คน 
นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นคณะทำงาน  จำนวน  20 คน 

▪ โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มจธ. 

▪ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

▪ ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม
องค์กรของนักศึกษาและบุคลากร (Core Values) 

70 - ▪ ปี 2563 ไม่มีการจัดกิจกรรม แรกพบมดน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  
 
 

1.2 ส่งเสริมบุคคลให้
เป็น “คนสุจริต” 

▪ โครงการคู่มือ “คนสุจริต” 
▪ กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือและสื่อสนับสนุนการ

ปลูกฝังการทุจริต 

▪ จำนวนสื่อ/เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปลูกฝัง
การทุจริต 
 

2 
 
 

2 ▪ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางมีเดีย และเว็บไซต์ ITA 
▪ จัดทำสื่อ CODE OF CONDUCT และนำประกาศใช้ภายในและเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
 ▪ รายวิชาการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรและความ

รับผิดชอบต่อสังคม Corporate governance 
and social responsibility 

▪ จำนวนรายวิชาที่มีสาระสำคัญของความสุจริตต่อ
รายวิชาทั้งหมด 
 

2% 
 
 

34.8% 
 
 

ในปีการศึกษา 2563 มจธ. มีรายวิชาทั้งสิ้น 3479 รายวิชา มีการปรับปรุง
รายวิชา รวมทั้งทบทวนผลลัพธ์ของรายวิชาเพื่อสอนให้นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม และความซ่ือสัตย์ จำนวน 1212 รายวิชา คิดเป็น 34.8% 
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 ▪ โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

▪ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 

80 144 การจัดโครงการอบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์สำหรับอาจารย์/อาจารย์
ที่ปรึกษา/ นกัวจิัย และนักศึกษาปริญญาเอก ในป ี2563 มีการจัดบรรยาย
เต็มวันทั้งสิ้น 2 ครั้ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ 23 มกราคม 2563
มีจำนวนอาจารย์เข้าฟัง 64 คน นักวจิัยและนักศึกษาปริญญาเอกและ
บุคคลทั่วไปเข้าฟัง 80 คน รวม 144 คน  ใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
ปัญหาอุปสรรค : สถานการณ์โรคโควิด 19 

 ▪ โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลที่ได้รับรางวัล
และทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย /เป็นคน
ต้นแบบของสังคม 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

10 >10 ▪ ปี 2563  มีข้าราชการดีเด่น 1 คน  เอกสาร 2 

 ▪ โครงการ 6+1 Flagships 
▪ Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการร่วมใหขอ 

เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
▪ Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย

วิชาการ เพื่อเรียนรรูวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

▪ Track 3 เนนผมูีสวนไดสวนเสีย เพื่อเสนอแนะ 
▪ การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามเป้าหมาย มจธ. 

▪ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีการ
สอดแทรกหรือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานอย่าง
สุจริต 

▪ จำนวนการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships 
 

80 
 
 
- 
 

>80 
 
 
- 
 

▪ ในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุม 6 + 1 Flagships ทั้ง 3 Track ซ่ึงทุก
ครั้งผู้บริหารจะมีการสอดแทรกเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ หรือแนว
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเป็นคนสุจริต ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของ
โครงการฯ  สรุปผลการดำเนินการแนบ  

 

2.1 ผลักดัน
กระบวนการ
ทำงานให้มี
คุณภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

▪ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
(Productivity Improvement) 

โครงการปรับปรุงการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้น
คุณภาพเชิงรุก (Total Quality Management : 
TQM) 

▪ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกระบวนงานที่มีการประกาศ 
SLA ต่อปี 

▪ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อตกลง 
ระดับการให้บริการ SLA ต่อโครงการทั้งหมด 

20 
5% 

10 
 14%   

หน่วยงานในสำนกังานอธิการบด ีมีการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (Work 
Manual) เสร็จตามแผน 30 กระบวนการ จากแผนที่เสนอจำนวน 80 
กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
การดำเนินการ SLA service level Agreement มีการดำเนินการเสร็จตาม
แผน 6 เร่ือง จากที่เสนอแผนทั้งหมด 29 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 20.69  
การดำเนินการ Service Catalog มีการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนต่อที่ประชุม
จำนวน 27 หน่วยงาน คิดเป็นความเคลือ่นไหวร้อยละ 55.56 ตาม
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เอกสาร 3 

 ▪ สานตอการปรับปรุงและพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) การประกาศขอตกลงระดับ 
การใหบริการ SLA และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การทํางานระหวางหนวยงาน เพื่อตอยอดไปสู 
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ 

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

85 91.49 มีการประชุมติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงคู่มือชื่อการประชุมคณะกรรมการ 
PI (Productivity Improvement) ต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อกำกับการพัฒนา 
Work Flow และการจัดทำ SLA โดยในปีนี้เน้นกระบวนการทำงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการเพิ่มจุด Check Point ให้เกิดใน Flow งาน  
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▪ ทบทวนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง (Work 
Flow) และประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตใน
กระบวนการบริหารงาน 

 ▪ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
▪ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ใหนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการ
ทํางานอยางเหมาะสม เพื่อนํามาวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด   

▪ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการทํางาน (Enterprise 
Resource Planning : ERP) 
 

2 3 มีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา JMAC เพือ่วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั มีการให้พนักงานวิเคราะห์ขั้นตอนการ
ทำงาน และปรับปรุงการทำงานบริการที่เน้นกระบวนการสร้างแนวคิดการ
ทำงานให้กับพนกังาน ทำงานด้วย PDCA  
▪ ปัจจุบันผนวกโครงการร่วมกบัโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงาน (Productivity Improvement) 
   

2.2 พัฒนาระบบ
การป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

▪ ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและป้องกัน
ทุจริตให้ชัดเจน 

▪ ทบทวนกระบวนการ 
▪ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
▪ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

▪ จำนวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สำนัก/สถาบัน
ที่ตอบสนองโครงการ ITA  (จำนวนหน่วยงานที่ร่วม
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

 

20 >20 ▪ จัดตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA เพือ่สร้าง
ความเข้าใจคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2562  ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไปยังคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เน้นกระบวนการ
ทำงานและกระบวนการตัดสินใจด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

▪ มอบหมายสำนักคอมพิวเตอร์และกลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ปรับปรุง
เว็บไซต์ ITA  จัดทำเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  
เร่ิมต้นจัดทำเว็บไซต์ที่รวมเร่ืองราวการดำเนินการตามแนวทางส่งเสริม
ความเป็นธรรม โปร่งใส ITA เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธก์ารดำเนินงานจนถึงปีปจัจุบัน   

 ทบทวนกระบวนการ 
▪ พัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องเรียน 
▪ จัดทำรายงานผลการร้องเรียนของมหาวิทยาลัยต่อ

สาธารณะ 

▪ จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงเข้าใกล้ ร้อยละ 0  
 

-10 - 8 ▪ จัดทำมาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน ปรับปรุงกระบวนการให้
ชัดเจนขึ้น  ผลปี 2563 มีเร่ืองร้องเรียนทั้งสิ้น 18 เร่ือง ลดลงจากปี 2562 
8 เร่ือง  

3.1 สร้าง
วัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
ร่วมสร้างสังคม
สุจริตให้เกิดขึ้นใน
ประชาคม มจธ. 

▪ พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อตา้นทุจรติคอร์รับ
ชัน สร้างจิตสำนึกองค์กร ในวาระที่อธิการบดีพบ
ประชาคม 

▪ ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  วัดจากผลการตอบแบบสำรวจสอบถาม มี   
  ผู้เข้าร่วมในแต่ละคร้ัง > ร้อยละ 80 

80 >80 ▪ อธิการบดีรับตำแหน่งใหม่ ประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นลายลักษณ์อกัษร 
แจ้งประชาคมเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดประชุมอธิการบดี
พบปะประชาคม เพื่อแสดงนโยบายในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา มีการจัดกิจกรรมสร้างความมีส่วน
ร่วม รวมทั้งการถา่ยทอดไปยังศูนย์การศึกษาทั้ง 4 แห่ง 
ในระหว่างปี 2563 มีการดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่อธิการบดีเป็น
ประธานการประชุม และได้มีการพูดถึงเจตจำนงสุจริตและแนวนโยบาย
ในการบริหารงานที่โปร่งใสผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการ
อธิการบดีพบปะประชาคม SiT & SIP  เอกสาร 4  



เอกสาร 1 

การอบรมพนักงานใหม่ เน้นหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct ของ มจธ.  

 

ในการอบรมพนักงานใหม่ของ มจธ.  มหาวิทยาลัยได้จัดบรรยายให้พนักงานรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และบรรยากาศการทำงานในมหาวิทยาลัยที่เน้นความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  



 

นอกจากการพัฒนาพนักงานใหม่แล้ว  ในกลุ่มของการเตรียมผู้บริหารระดับกลาง หรือระดับสูง มหาวิทยาลัยโดย
อธิการบดี ได้เผยแพร่และถ่ายทอดนโยบายในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากรุ่นสู่รุ่นอย่างสม่ำเสมอ  

 



 
 

ในโครงการพัฒนาบุคลากรของ มจธ. เน้นการส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน สังคม ชุมชนที่
เน้นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้   



 

 

เอกสาร 2 
การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 

 

 



 

เอกสาร 3 
  

รายงานผลการติดตามการจัดปรับปรุงข้ันตอนการทำงาน การจัดทำ SLA  
และการจัดทำ Service Catalog ของงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

     แนวคิดและการวางแผนการบริหารงานมหาวิทยาลัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2563 เพื่อใช้ทำงานในปี 2564 

 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้        ปีงบประมาณ 256 

  .5  

2 .6  

55.56 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน  กระบวนงาน จากจ านวน
คู่มือที่เสนอแผนปรับปรุงทั้งสิ้น จ านวน  กระบวนงาน (มี
หน่วยงานเสนอแผน จ านวน  หน่วยงาน ) คิดเป นร้อยละ  .5

           

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน จ านวน6เรื่อง จากจ านวนที่เสนอ
แผนทั้งสิ้น 2 เรื่อง (มีหน่วยงานเสนอแผน จ านวน  หน่วยงาน ) 
คิดเป นร้อยละ2 .6 

                       

หน่วยงานใน สนอ. เสนอแผนการด าเนินงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และมีการน ามาแลกเปลี่ยนเพ่ือขอความเห็นต่อที่ประชุมแล้ว 5
หน่วยงาน จากจ านวนหน่วยงานที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น2 
หน่วยงาน คิดเป นร้อยละความเคลื่อน หว55.56

               

                                  

                                  

                           

ข้อมูล ณ  ก.ย.6 

ข้อมูล ณ   ก.ย.6 

ข้อมูล ณ   ก.ย.6 



                                               
    

  เอกสาร 4 
ภาพกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการทำงาน การพบปะบุคลากรของ มจธ. ตามคณะ/สำนักสถาบันต่าง ๆ (SIT&SIP)  

ประจำปีงบประมาณ 2563 

             

                     งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  เป็นค่าน้ำดื่มแลอาหาร คร้ังละ  5000 บาท     ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการไม่มี     ขอ้เสนอแนะของพนักงานขอให้มีการจัดอยา่งต่อเนื่อง



 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2563 ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

 

ศูนย์นวัตกรรมระบบ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 

การพัฒนาและถายทอดแผนกลยุทธสูประชาคม : โครงการ 6+1 Flagships (Track 1, 2 และ 3) 
 จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทำแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ มจธ. 7 ดาน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาคม นำไปสูการจัดเสวนาสัญจรเปนการประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการแบบไมเปนทางการ 
(Informal) โดยจัดตอเนื่องทุก 2-3 เดือนในทุกป ภายใต “โครงการ 6+1 Flagships” โดยมอบหมาย “ศูนย
นวัตกรรมระบบ (Center of System Innovations: SI )”ทำหนาท่ีเปนแกนกลางในการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการและมีบทบาทในฐานะ Communication Team ในการสรางกลไกและเครื่องมือใน
การสื่อสารเพ่ือถายทอดวิสัยทัศน แผนกลยุทธ ตลอดจนแนวคิดและมุมมองใหม ๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบโดยท่ัวกัน เสนอประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาผลักดันใหเกิดการพัฒนารวมกันอยางตอเนื่อง  นำสูการ
เตรียมความพรอมและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในภาวะการณปจจุบันและอนาคต  ดวยหลัก
ของธรรมาภิบาลท่ีเนนการทำงานดวยความเปนมืออาชีพ ความซ่ือสัตยสุจริต 

ปจจุบันโครงการ 6+1 Flagships แบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ดังนี้  
1) Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสรางความเขาใจและการเรียนรูกระบวนการทำงาน พัฒนางาน

รวมกัน เนนการทำงานภายใตแนวคิดแบบ Cluster  
3) Track 3 เนนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลองกับแผนการ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย 
การจัดเสวนาสัญจรภายใตโครงการ 6+1 Flagship Track 1 ไดจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือเดือนกันยายน 2546 

และดำเนินการตอเนื่องมาแลวจำนวน 40 ครั้ง สำหรับโครงการ 6+1 Flagship Track 2 เริ่มครั้งแรกเม่ือเดือน
พฤษภาคม 2548 และไดดำเนินการมาแลวจำนวน 29 ครั้ง และโครงการ 6+1 Flagship Track 3 ไดดำเนินการ
มาแลว 14 ครั้ง  

ผลการดำเนินงานของปงบประมาณ 2563  โครงการ 6+1 Flagships ท้ัง 3 Track ยังไมมีการจัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเนื่องสถานการณ COVID-19  และอยูระหวางการพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานเพ่ือให
ดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง  รองรับกับสถานการณและสามารถขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไวได   
 
ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 
โครงการ 6+1 Flagships Track 1 (บุคลากรสายวิชาการ) ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 เนนการ
ทำงานเชิงวิเคราะหและออกแบบการทำงานในรูปแบบใหม การปรับปรุงรปูแบบและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการ เพ่ือรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยสรุปสาระหลักเปน 2 สวน ไดแก  
1) ปรับรูปแบบและแนวทางการทำงานโครงการฯ เพ่ือใหประชาคม มจธ.เล็งเห็นความสำคัญและมีสวนรวม
ในการผลักดันแนวคิดสูการปฏิบัต ิมีดังนี้ 

• คัดเลือกความคิดเห็น/แนวคิดสูการปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

• รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนแนวคิดสูการปฏิบัติ 

• สื่อสาร ใหประชาคม มจธ.รับรูสถานะของแนวคิด/โครงการ ท่ีนำไปสูการปฏิบัติ เพ่ือเปนการรายงานให
ทราบสถานะวาแนวคิด/โครงการมีความคืบหนาอยางไร 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2563 ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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• กระบวนการขับเคลื่อน/การหาคนทำงาน อาจจะไมใชเวที 6+1 Flagships แตเปนการตั้ง Target ใหมและ
สามารถใชเวทีอ่ืนในการทำงานตอได 

• การไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีทีม JMAC มาเปนท่ีปรึกษา เพ่ือทำใหแผนเชิงกลยุทธชัดเจนข้ึน ทำให
มหาวิทยาลัยมีแผนท่ีเชิงยุทธศาสตร โดยจะทำใหบรรลุเปาหมายใน 5 ปแรก จากนั้นกำหนด Strategy 
ซ่ึงทำใหเห็นวาจะตองทำอะไรบาง 

• จัด Priority เพ่ือใหรูวาจะตองมีคน งาน โครงการ อยางไร เพ่ือใหไปสูเปาหมาย การ Alignment จะ
ชัดเจนข้ึนท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

2) ปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการฯ และการจัดสัมมนา  
 จากสภาวะวิกฤต COVID-19 สงผลกระทบโดยตรงตอการทำงานทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ี
กำหนดไวได  จึงตองปรับรูปแบบการทำงานเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ เชน การประชุม/หารือแนวทางการ
ทำงานในรูปแบบออนไลน การติดตอประสานงานผาน MS Team, Line เปนตน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาการทำงานอยางตอเนื่อง และตอบสนองเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

โครงการ 6+1 Flagships Track 2  ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
   โครงการ 6+1 Flagships Track 2 แบงการดำเนินงานออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 1) การจัดสัมมนา
ระดมสมอง  2) การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย  และ 3) การดำเนินโครงการ Connected 
Services for Connected KMUTT ประจำปงบประมาณ 2563 
   สวนท่ี 1 การจัดสัมมนาระดมสมอง นั้น ดวยอนุสนธิประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานท่ีเปน
การชั่วคราว เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID-19 ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563  โดยในชวงท่ีผานมาคณะทำงานตองปฏิบัติภารกิจดวนใหกับหนวยงานและมหาวิทยาลัย เชน การ
จัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องการดำเนินงาน (Business Community Management : BCM) การปรับ
รูปแบบการทำงานใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบ online คณะทำงานฯ จึงงดเวนการจัดสัมมนาระดมสมองเปนการชั่วคราว  ท้ังนี้ ไดมีการหารือและ
กำหนดประเด็นท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2564 ไดแก 

 ประเด็นท่ี 1 เรื่อง “การวิเคราะหการเงินและงบประมาณ”  

 ประเด็นท่ี 2 เรื่อง “การจัดการเอกสาร (Digital Document)”  

 ประเด็นท่ี 3 เรื่อง “แนวทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพท่ีตอบโจทยเปาหมาย

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยภายใตสภาวะวิกฤต” 

 ประเด็นท่ี 4 เรื่อง “การจัดซ้ือ-จัดจางครุภัณฑ”  

   สวนท่ี 2 การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย  คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 2 
ชุดใหญจัดการประชุมในรูปแบบ online (Ms Teams) เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุมงาน
ยอย โดยปรับการประชุมคณะทำงานใหถ่ีข้ึนจากเดิม 1 ครั้ง/เดือน เปน 2 ครั้ง/เดือน  ในปงบประมาณ 2563 
ประชุมคณะทำงานรวม 11 ครั้ง  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุมยอย จำนวน 8 กลุมงาน 
ดังนี้ 
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(1) กลุมการเงินและบัญชี - โครงการพัฒนาศักภาพการเงินบัญชีสูยุคดิจิทัล ดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (INFOMA) ในการนำสงเร่ืองเบิกจาย กค.03  เพ่ือหนวยงานใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (INFOMA) ในการเบิกจายเพ่ือลดปริมาณเอกสารและลดข้ันตอนในการทำงาน  การ
สืบคนท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  โดยไดสรางความเขาใจและทดลอง
ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (INFOMA) ระหวางวันท่ี 17 - 31 สิงหาคม 2563 มีหนวยงานเขา
รวมจำนวน 43 หนวยงาน สงเรื่องเบิกจายผานระบบฯ จำนวน 2,166 เรื่อง  ผลสำเร็จ จากผลการ
ประเมินโครงการเบื้องตนในการทดลองสงเอกสารเบิกจายเงิน (กค.03) ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (INFOMA) พบวา ระบบยังไมรองรับตอการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไดอยาง
สมบูรณ ดังนั้น จึงขอนำขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินโครงการเสนอและหารือกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือหา
แนวทางในการดำเนินงานตอไป   

(2) กลุมบริหารงานพัสดุ - โครงการเว็บบอรด คำถาม-คำตอบ ปญหาดานพัสดุ  เพ่ือใหผูปฎิบัติงานดาน
พัสดุมีแหลงความรู ลดขอผิดพลาดเก่ียวกับปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม พรบ.การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ผลสำเร็จ ปจจุบันอยูระหวางการจัดประเภทของชุดความรู  

จึงยังไมไดเปดใหเขามาใชงาน โดยคาดวาจะสามารถเปดใหใชงานไดในปงปบระมาณ 2564 โดยมี
เจาหนาท่ีของสำนักงานจัดหาฯ และกลุมบริหารงานพัสดุ รับผิดชอบรวมกันในการตอบคำถามตางๆ 
ท่ีแจงเขามาในเว็บบอรด 

(3) กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล - โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำป  2563 ดวยโครงการ โครงการฝกปฏิบัติการ เขียน "Self Evaluation Report” เพื่ อ

กลุมเปาหมาย (บุคลากรในสังกัด สนอ.) เขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Evaluation 
Report) จำนวน 25-30 คน โดยวางแผนดำเนินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 
ประกอบดวย 1) การใหความรู และ Workshop เก่ียวกับการเขียน SER  2)  ฝกปฏิบัติการเขียน 
“Self-Evaluation Report” ผลสำเร็จ ดวยคณะทำงานกลุมยอยติดภารกิจท่ีตองปฏิบัติงาน
สนับสนุนการทำงานของหนวยงานในชวง COVID-19 จึงสงผลใหไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดตาม
แผนท่ีกำหนด   

(4) กลุมวิเคราะหแผนและงบประมาณ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานดานการวางแผนและ

งบประมาณ  เพ่ือบุคลากรท่ีทำงานดานวิเคราะหแผนและงบประมาณมีทักษะในการจัดการกลยุทธ 
และสรางความตระหนักในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
สามารถจัดทำแผนกลยุทธและงบประมาณแบบ 1+2 สำหรับปงบประมาณ 2564-2566 ท่ีมีลักษณะ 
Strategic Based รวมถึงประมาณการรับและรายจาย พรอมท้ังการวิเคราะหความเสี่ยงของ
หนวยงานไดเอง  ผลสำเร็จ ดวยชวง COVID-19 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยตองสรุปขอมูลเพ่ือนำมา
วิเคราะหสถานการณ  ซ่ึงสำนักงานยุทธศาสตรไดรับทราบความตองการจากผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ี
ตองการสรางใหทุกหนวยงานมีความตระหนักในการวิเคราะหสถานภาพของหนวยงาน กลุมฯ โดย
สำนักงานยุทธศาสตรไดจัดทำกรอบการดำเนินงานเพ่ือหนวยงานสามารถเขาใจตนเองและวิเคราะห
สภาพหนวยงานตนเองได  และอยูระหวางการนัดหมายสรางความเขาใจหลักการ เรียนรูเทคนิค และ
วิธีการวิเคราะหรวมกันกับหนวยงานระดับคณะ  
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(5) กลุมบริการและพัฒนานักศึกษา  
1.  โครงการพัฒนาการทำงานบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบ Micro-

Credential  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม โดยการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบ
การจัดการศึกษาแบบ Micro-Credential ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน  ผลสำเร็จ กลุมฯ 
จัดการบรรยายพิเศษหัวขอ “นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ Micro-
Credential และบทบาทหนาท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน มจธ.” เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 โดย ผศ.ดร.ภาณุทัต  บุญประมุข  รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา และ ดร.กลางใจ 
สิทธิถาวร ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา โดยมีแบบสอบถามออนไลนสอบถามความ
เขาใจเรื่อง MC กอนและหลังการเขาฟงการบรรยายฯ ผูเขารวมจำนวน 158 คน  

2.  โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมนักบริการการศึกษา (Knowledge Sharing of 
Educational Service Officers) ระยะท่ี 2 เพ่ือติดตามผลการนำเครื่องมือหรือระบบการ
ใหบริการไปประยุกตใชในการทำงานหรือพัฒนางาน  ผลสำเร็จ มีหนวยงานท่ีนำเครื่องมือไป
ปรับใชในหนวยงานเพ่ือใหบริการนักศึกษา คือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สราง
ระบบบันทึกขอมูลและตรวจสอบสถานการณตรวจเลมมงานวิจัยของนักศึกษา โดยเริ่มใชตั้งแต
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 (ปรับจากระบบติดตามสถานะเลมวิทยานิพนธของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร)  

3.  ถอดบทเรียนโครงการ อว.สรางงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพ่ือทบทวน
หรือสรุปผลจากการดำเนินการโครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกลุมบริการนักศึกษา รวมถึงเพ่ือใหทราบถึง
ขอดี สิ่งท่ีควรปรับปรุง ปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ จากผูปฏิบัติงาน
โดยตรง  ผลสำเร็จ ขอมูลการถอดบทเรียนจากการดำเนินการโครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุมบริการ
นักศึกษา ท่ีจะนำไปประกอบการวิเคราะหผลของโครงการฯ ตอไป 

(6) กลุมบริหารงานท่ัวไป - โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มจธ. ปท่ี 3 
(โครงการตอเนื่อง 3 ป 2561 – 2563)  ประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 1. โครงการพัฒนา
งานประจำสูงานวิจัย  2. โครงการการถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติ/พ่ีเลี้ยงเลื่อนระดับ และ 3. 
โครงการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน – SLA จากตนน้ำสูปลายน้ำ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนในการเขียนผลงานวิจัย การเขียน Self-Evaluation Report และ การจัดทำคู มือ
ปฏิบัติงาน  ผลสำเร็จ สำหรับในปงบประมาณ 2563 กลุมฯ ยังไมมีผลการดำเนินงานเนื่องจาก
คณะทำงานตองปฏิบัติงานใหกับหนวยงานตนเองเปนหลักเพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงานใหเปนไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึงกลุมฯ ตองปรับขอเสนอโครงการและการดำเนินงานของกลุมฯ ใหม
เพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ และเกิดประโยชนตอตัวเอง หนวยงานและมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด  
ท้ังนี้ กลุมฯ ไดมีสวนรวมชวยดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับอุดมศึกษาในระดับชาติ ป พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป แหงการกอตั้ง มจธ. 
“ธรรมรักษาวิชาการ” จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 6 - 7 สิงหาคม 2563  โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มี
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บุคลากรจากหนวยงานตางๆ ใหความสนใจเขารวม 261 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย และสงผล
งานวิจัยเขารวม จำนวน 115 ผลงาน   

(7) กลุมเลขานุการระดับคณะ – ดวยลักษณะการดำเนินงานของกลุมเลขานุการระดับคณะ จะเปนการ
รับนโยบายและนำไปขยายผลตอกับหนวยงาน  โดยมีประเด็นท่ีกลุมฯ รวมดำเนินงานท้ังหมด 5 เรื่อง 
ไดแก  

1)  โครงการบูรณาการระบบงานการปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
2)  การสนับสนุนระบบบริหารจัดการ (ระบบ KIRIM) 
3)  การสนับสนุนการปฏิบัติตาม พรบ.การบริหารและใหบริการภาครัฐ ดวยระบบ Digital 

และการสรางสภาพแวดลอมความเปนสากล 2 ภาษาระดับคณะ 
4)  การจัดการเอกสารในรูปแบบ Digital Document ดวยระบบ Infoma   
5)  การจัดทำขอมูล BCM ระดับคณะ   

 ผลสำเร็จ  จากการดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานการปรับปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง  
ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ  ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปสูแนวทางการแกไขปญหา
เกิดการบูรณาการทำงานรวมกันกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตั้งแต
ตนน้ำจนถึงปลายนำไปสูการแกปญหารากเหงา ภายใตความรับผิดชอบของแตละสวนงาน ซ่ึงจะเปน
การลดตนทุน ลดระยะเวลาในการทำงานเกิดประสิทธิภาพใชทรัพยากรอยางคุมคา  และสิ่งท่ีไดจาก
การบูรณาการรวมกัน คือ สำนักบริหารอาคาร สำนักยุทธศาสตร สำนักงานจัดหาและผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ มีการนำขอเสนอจากกลุมฯ ไปปรับปรุงข้ันตอนการทำงานและประกาศใช  โดยชี้แจงกับ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใหทราบ  เกิดกระบวนการทำงานท่ีชัดเจนและเขาใจตรงกัน  

(8) กลุมส่ือสารเชิงกลยุทธ  
1) โครงการอัตลักษณองคกร KMUTT CI 
2) DATA CENTER สำหรับสื่อประชาสัมพันธแบบรวมศูนยของมหาวิทยาลัย 
3) สรางผูนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ผลสำเร็จ ดวยสภาวะวิกฤต COVID-19 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหจัดทำสื่อประชาสัมพันธ

ท่ีเก่ียวกับ New Normal ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด อาทิ KMUTT Organization Transformation, 
Lifetime KMUTT, New Normal KMUTT, Hybrid Project The Series, ผูปกครองเยี่ยมบาน, 
ยินดีตอนรับกลับสู มจธ., สื่อประชาสัมพันธรณรงค Social Distancing, กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม  ป การศึกษา 2563 , ประชาสัม พันธ เก่ียวกับ  KMUTT New Normal, จัดทำวิ ดี ทั ศน  
KMUTT4Life เปนตน โดยท้ัง 3 โครงการขางตนยังไมไดดำเนินการในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงจะ
ปรับแผนการทำงานใหมใหสอดคลองกับนโยบายและสถานการณปจจุบันและคาดวาจะเริ่มดำเนินใน
ปงบประมาณ 2564 

 
 สวนท่ี 3 โครงการ Connected Services for Connected KMUTT  เพ่ือการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืน ไดนำนโยบาย มจธ. ไปใชกับการทำงาน การคิด วิเคราะห สรางสรรคผลงานการ
ใหบริการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ และมหาวิทยาลัยสามารถนำไปดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงานอยางเปนรูปธรรมตอไปได  โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 4 ครั้ง    
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   สำหรับการตัดสินผลงาน ประจำปงบประมาณ 2562 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานไดพิจารณา
ตัดสินผลงาน เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562  มีขอสรุปการพิจารณาตัดสินผลงานท้ังสิ้น 3 รางวัล  ดังนี ้

รางวัล โครงการ เหตุผลของคณะกรรมการ 
รางวัล  

รองอันดับที่ 2 
การจัดการอุปกรณดวยคิวอารโคดรูปแบบเว็บ
เอ็บพลิเคชั่น 

เปนโครงการที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเปน
อยางมาก ผลการดำเนินการยังอยูในวงที่จำกัด 
ควรขยายผลใหใชงานไดทั้งระดับมหาวิทยาลัย 

รางวัลชมเชย ฟโบ ผูชวยอัจฉริยะ เปนโครงการที่ดี เหมาะที่จะพฒันาตอเพื่อใหใช
งานไดอยางมปีระสทิธิภาพและใชงานไดในระดับ
มหาวิทยาลยั ยังขาดการบูรณากับหนวยงานอ่ืน
ตามเงื่อนไขของโครงการ Connected 
Services for Connected KMUTT (ขอ 3.6 
บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนที่ประกอบดวย 2 
หนวยงานข้ึนไป) 

รางวัลชมเชย เรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมนกับริการ
การศึกษา (Knowledge Sharing of 
Educational Service Officers) 

เปนโครงการที่มีแนวคิดดี แตยังไมไดเชื่อมโยง
การใหบริการนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งระบบใน
รูปแบบ Student Journey ของโครงการเอง 
อีกทั้งควรจะขยายผลตอใหสามารถใชงานไดใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ 2563 มีขอเสนอโครงการท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 4 
โครงการ ไดแก 

1)  ระบบบริหารจัดการอีเมล มจธ. แบบ HTML Mail Marketing 
2)  มดพันธุใหม หัวใจผูนำ  
3)  การสรางเครื่องมือเพ่ือการถายทอดนโยบาย มจธ. ไปสูการปฏิบัติ  
4)  บูรณาการกระบวนงานการปรบัปรุงอาคาร/สิ่งปลูกสราง จากตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

 เนื่องจากสภาวะวิกฤต COVID-19 คณะกรรมการฯ จึงตองปรับแผนการดำเนินงานใหม  โดยขยาย
ระยะเวลาในรอบการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2563 - กันยายน 2564   
 ท้ังนี้  คณะกรรมการฯ เล็งเห็นถึงโอกาสท่ีบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนจะไดใชเวทีนี้  นำเสนอความคิดในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานท่ีตองเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมโลกโดยเฉพาะในชวงการระบาดของโรค 
COVID-19 ท่ีสงผลกระทบกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก  บุคลากรจึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานเพ่ือใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  จึงเปดรับสมัครผลงานรอบพิเศษ 

New Normal ประจำปงบประมาณ 2563 ท่ีมุงเนนงานท่ีมีการปรับเปลี่ยนในชวง COVID-19 งานท่ีเปน
รูปธรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต 7 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2564 

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 
 จากสภาวะวิกฤต COVID-19 สงผลกระทบตอการทำงานเปนอยางมาก เชน ไมสามารถจัดสัมมนาระดม
สมองตามแผนท่ีกำหนดไวได  จึงตองปรับรูปแบบการทำงานเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ เชน การประชุม
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ออนไลน การติดตอประสานงานผานระบบ Infoma, Ms Teams, Line เปนตน  เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและตามแผนท่ีกำหนดไว  ซ่ึงโครงการ 6+1 Flagships Track 2 ยังเปนกลไกสำคัญท่ีชวยสรางความ
เขาใจไปยังกลุมเครือขายการทำงานของสายสนับสนุนไดดี และเปนเวทีท่ีใหโอกาสสายสนับสนุนไดเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิด วิเคราะหและมองภาพการพัฒนางานในอนาคต เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทำงานใหมี
คุณภาพการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนเปนกำลังสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 
โครงการ 6+1 Flagships Track 3 (นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกาและผูใชบัณฑิต และชุมชน)  
   การดำเนินงานแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 1) การจัดสัมมนาระดมสมอง 2) การดำเนินโครงการของ
คณะทำงานกลุมยอย  สวนท่ี 1 การจัดสัมมนาระดมสมอง นั้น ดวยอนุสนธิประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปด
สถานท่ีเปนการชั่วคราว เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID-19 ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  คณะทำงานฯ จึงงดเวนการจัดสัมมนาระดมสมองเปนการชั่วคราว  ท้ังนี้ ไดมีการหารือ
และกำหนดประเด็นท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2564 โดยคณะทำงานฯ มีเปาหมายท่ีจะดำเนินงานเรื่อง 
"Data Driven for Customer Experience Management" ซ่ึงเปนประเด็นการดำเนินงาน ท่ีตอเนื่ องจาก
ปงบประมาณ 2562 โดยตองการใหกลุมงานท่ีใหบริการผูมีสวนไดเสียไดนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการ
ใหบริการอันเปนการสรางประสบการณท่ีดีใหกับผูใชบริการ 
   สวนท่ี 2 การดำเนินโครงการของคณะทำงานกลุมยอย  คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 3 
ชุดใหญจัดใหมีการประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 

กลุมยอย โครงการ ผลสำเร็จ 
กลุมที่ 1  
นักศึกษาปจจุบัน 
 

การเชื่อมตอขอมูลในระบบฐานขอมูล
กิจกรรมนักศึกษา (e-Student 
Activity) 

การเชื่อมตอขอมูลกิจกรรมนักศึกษา กับระบบ
ฐานขอมูลเรียนรูคูชุมชน (CEGIS) ยังไมสามารถ
เชื่อมขอมูลในระบบโดยอัตโนมัติได เสนอใหมีการ
ถายโอนขอมูล เฉพาะการป กหมุดโครงการ/
กิจกรรม บนระบบ CEGIS เพื่อไมใหกระทบกับ
ระบบ CEGIS แตยังคงเห็นผลจำนวนโครงการบน
แผนที่  

กลุมที่  2 นักศึกษา
เกาและผูใชบัณฑิต 

การใชประโยชนจากฐานขอมูล
นักศึกษาเกาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

คัดเลือกนักศึกษาเกาท่ีมีศักยภาพทุกจังหวัดๆ 
ละไมนอยกวา 5 ราย รวมท้ังสิ้น 351 ราย และ
เชื่อมขอมูลไปยังระบบ CEGIS เพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนการทำงานในพ้ืนท่ี 

กลุมที่ 3 ชุมชน 
 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเรียนรูคู
ชุมชน (ระยะที่ 2) 

ปจจุบันยั งไมมีการพัฒนาระบบในระยะที่  2 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณาวาง
แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ดังนั้น จึงยัง
ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลบุคลากร 
และนักศึกษาปจจุบัน กับระบบ CEGIS แบบ Real 
time ได 
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สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 
จากสภาวะวิกฤต COVID-19 สงผลกระทบตอการทำงานเปนอยางมาก เชน ไมสามารถจัดกิจกรรมตาม

แผนท่ีกำหนดไวได  จึงตองปรับรูปแบบการทำงานเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ เชน การประชุมออนไลน การ
ติดตอประสานงานผานระบบ Infoma, MS Team, Line เปนตน เพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง  
โครงการ 6+1 Flagships Track 3 ยังเปนกลไกสำคัญท่ีใชสื่อสาร ถายทอดนโยบาย เปาหมายและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ไดรับทราบประเด็นและขอเสนอแนะจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ ใหดียิ่งข้ึน  
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ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของหนวยงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

กิจกรรม หนวยนับ 
ป 2563 ป 2564 

แผน ผล แผน 

การพัฒนาและถายทอดแผนกลยุทธสูประชาคม 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 1  
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 2 
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 
o จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 

• โครงการ 6+1 Flagships Track 3 
o จำนวนครั้งท่ีจัด 
o จำนวนผูเขารวมรวม 
o จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ 
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การดำเนินการโครงการ 6+1 Flagships (ประจำปงบประมาณ 2564) 

ดวยมหาวิทยาลัยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง   
มีความม่ันคงและยั่งยืน (High Performance Organization)” เรงพัฒนาระบบและความสามารถดานการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการทำงานดวยความเปนมืออาชีพและความซ่ือสัตย และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดวยกลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย “6+1 Flagships” เนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมเพ่ือผลักดันภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนากระบวนการทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมกัน 
เรงสรางความพรอมในดานตาง ๆ ประกอบดวย  
 กลยุทธท่ี 1  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเกิดความคลองตัว และสงเสริมการ 
      ทำงานรวมกันแบบองครวม 

 กลยุทธท่ี 2  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคลากร 
 กลยุทธท่ี 3  แสวงหา บริหารทรัพยสิน และรายไดเพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 กลยุทธท่ี 4  พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ COVID-19  ทำใหโครงการ 6+1 Flagships ตองปรับกระบวนการทำงาน
ภายใตสถานการณฉุกเฉิน โดยไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานเบื้องตน ดังนี้ 

1) การติดตอประสานงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM, โทรศัพทมือถือ, 

ระบบ Infoma และ Line  
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2) การประชุมคณะทำงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM 

3) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ซ่ึงจะมีการนำเสนอท่ีประชุมท่ีเก่ียวของพิจารณาปรับ
รูปแบบการดำเนินงานเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ เชน 
- การจัดกลุมประชุมระดมความคิดขนาดเล็ก (5 - 10 คน) ซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรการ

ความปลอดภัยตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยกำหนด 

- การจัดกลุมประชุมระดมความคิดเห็นดวยระบบออนไลน 

- การประชุมคณะทำงาน ดวยระบบออนไลน เชน MS Team, ZOOM 

4) การปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานใหสอดรับกับสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงหากเกิดสถานการณ 

COVID-19 หรือสถานการณฉุกเฉินอ่ืนๆ ตองสามารถปฏิบัติงานตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก  

 
แผนการประชุมคณะทำงานและประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ 6+1 Flagships  
ประจำปงบประมาณ 2564 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Track 1 
- ประชุมคณะทำงาน 
-  ประชุมระดมความคดิเห็น 
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Track 2 
- ประชุมคณะทำงาน 
- ประชุมระดมความคิดเห็น 
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Track 3 
- ประชุมคณะทำงาน 
- ประชุมระดมความคิดเห็น 
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